
Rectitape® and Rectitape® 30 cm - opracowane do ochrony przed
warunkami pogodowymi na płaskich i narożnych połączeniach płyt
termoizolacyjnych Recticel - jednostronne szare polietylenowe taśmy bez
wkładki, szczególnie odpowiednie do zewnętrznych aplikacji.

Zastosowanie

Do zastosowań z: Eurowall®, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Max, Powerwall®,...

Produkt

Opis Wartość Jednostka

Wymiary

Długość 25 m

Szerokość Rectitape® 5 cm

Szerokość Rectitape® 30 cm 30 cm

Grubość (mm) 0.14 mm

Cechy prpduktu

Warstwa adhezyjna Dyspersja akrylowa

Nośnik PE

Zasadnicze charakterystyki

Opis Norma kod EN Wartość Jednostka

Odporność na UV (umiarkowany klimat EU) 6 miesięcy

Siła odrywająca na podłożu stalowym DIN EN1939 20 N/25mm

Zakres temperatur -40 to +80 °C

Zalecana temperatura aplikacji > 5 °C
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Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne
różnice w specyfikacji technicznej, które moga być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie żadnej odpowiedzialności wynikające z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.
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Pozostałe informacje

Jak stosować
Nakładać na czystą, suchą i niezatłuszczoną powierzchnię w zalecanej temperaturze >5°C. Należy
docisnąć aby zapewnić pełną przyczepność.

Nakładać na czystą, suchą i niezatłuszczoną powierzchnię w zalecanej temperaturze >5°C. Należy
docisnąć aby zapewnić pełną przyczepność.

Obsługa /
konserwacja

Składowanie/
przechowywanie

Taśmy klejące należy przechowywać w temperaturze pokojowej i normalnej wilgotności (50-70%).
Stabilność magazynowa produktu - rok od daty produkcji.
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Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne
różnice w specyfikacji technicznej, które moga być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie żadnej odpowiedzialności wynikające z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.
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